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Bridge Service, voor gewone bridgers 

Nummer 617, 18 juni 2015 
 
Redactie: 

Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker 
Ron Jedema (spelregels) 
Siger Seinen (spelregels) 
Rob Stravers (spelregels en eindredactie) 
 

Reeds verschenen nummers         De BridgeVraagbaak van Kees van Gennip 
        Op www.bridgeservice.nl           www.bridgevraagbaak.nl 

 
De Bridge Training is gratis!  

Alleen als je toch graag een bedrag overmaakt, mág je dat doen, naar: 
rekeningnummer: NL76ABNA0549444440 t.n.v. R.A.M. Stravers (voor 
overmaking uit een ander land: BIC-code: ABNANL2A.  
Opgelet! Bijdragen zijn alleen toegestaan over reeds gepubliceerd werk!  
En elke cent gaat in de ‘Bridgepot’. 
 

Eindejaars bridgedrive en diner 
Eind december wordt de Bridgepot geleegd. Van dat geld bridge en dineer ik 
dan met het volledige Bridge Serviceteam. Winst wil ik niet maken; als de pot 
het toelaat breiden we het aantal deelnemers uit met het inloten van zoveel 
mogelijk donateurs. 

 

De kracht van vooruitzien 
 
Over enkele dagen stappen we over van de lente naar de zomer. Een uitstekende 
tijd om ons niet al te druk te maken. Geen gemene spellen met noodzakelijke lepe 
acties.  
 
Voor zover er sprake is van enig venijn, krijg je dat redelijk gemakkelijk boven 
water als je probeert een paar stappen vooruit te denken. In de trant van:  
Wat wil ik?  
En wat moet ik doen om dat mogelijk te maken?  
Daarbij rekening houdend met tegenstanders die met volstrekt andere bedoelingen 
aan jouw tafel zitten. Ondanks dat ze je aan het begin van de ronde veel plezier 
toewensten… 

http://www.bridgevraagbaak.nl/�
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Spel 1,  noord gever / niemand kwetsbaar 
 

♠ 3 2 
♥ H 2 
♦ V B 10 9 8 
♣ A V 3 2 
 
♠ A 5 4 
♥ A 7 6 5 4 3 Noord Zuid 
♦ 7   1♦  1♥ 
♣ 6 5 4  2♣  2♥ 
   pas 

 
West komt uit met ♠H. Hoe probeer je je contract te maken. 
Ik geef een overpeinzing voor de minder ervaren spelers. 
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Spel 1  Overpeinzing 
 

♠ 3 2 
♥ H 2 
♦ V B 10 9 8 
♣ A V 3 2 
 
♠ A 5 4 
♥ A 7 6 5 4 3 Noord Zuid 
♦ 7   1♦  1♥ 
♣ 6 5 4  2♣  2♥ 
   pas 

 
West komt uit met ♠H. Hoe probeer je je contract te maken. 
 
Een rustig ogend spelletje, waar menig ervaren speler zich op kan (en zal) 
verkijken. 
 
We spelen een troefcontract, dus beginnen we met het tellen van de 
mogelijke verliesslagen. Dat is voor minder ervaren spelers veel 
gemakkelijker gezegd dan gedaan, want het zijn toch wel even 26 kaarten die 
je moet doorgronden! 
 
Meestal is deze zoektocht het gemakkelijkst als we zoeken vanuit de hand 
met de meeste troefkaarten. In dit spel de zuidhand. Tel mee! 
 
In schoppen twee verliezers: ♠5 en ♠4. 
In harten één verliezer:  We gaan ervan uit dat de ontbrekende  

hartens 3-2 zitten; dat komt gelukkig het meest 
voor. 

In ruiten één verliezer:  We tellen vanuit de zuidhand, en daarin hebben 
we maar één ruitenkaart; dus ook één mogelijke 
- zeg maar zekere - ruitenverliezer. 

In klaveren twee verliezers: We verliezen één klaverenslag als we met succes 
     vanuit zuid klaveren naar ♣V spelen.  
 
Er dreigen dus zes verliesslagen. Aan het eventueel ongunstig zitten van ♣H 
kunnen we niets veranderen. De enige kleur waarin we waarschijnlijk een 
verliezer kunnen verminderen is de schoppenkleur. Namelijk als het ons lukt 
om zuids derde schoppenkaart te troeven.  
 
Maar… hoe flikken we dat kunstje, als we weten dat onze tegenstanders een 
schoppenaftroever graag zullen tegenwerken? Stel je even voor dat ik 
tegenspeel, dan zal ik - met de kaarten van de blinde in beeld - beslist troef 
spelen zodra ik als OW-speler aan slag kom! 
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Spel 1  Speelplan 
 

♠ 3 2 
♥ H 2 
♦ V B 10 9 8 
♣ A V 3 2 
 
♠ A 5 4 
♥ A 7 6 5 4 3 Noord Zuid 
♦ 7   1♦  1♥ 
♣ 6 5 4  2♣  2♥ 
   pas 

 
West komt uit met ♠H. Hoe probeer je je contract te maken. 
 
Duik de uitkomst! Stel dat west dan troef naspeelt, dan win je die slag met 
♥H. Dan ♠3 naar ♠A en ♠5 getroefd! Daarna speel je ruiten.  
Zodra je weer aan slag bent kun je met een ruitenaftroever naar de hand en 
♥A slaan. 
Van de klaveren blijf je - na de schoppenaftroever - af; die speel je liever 
vanuit de hand naar ♣V. 
 
Essentieel is dus het duiken van de eerste slag. Stel dat je de uitkomst zou 
winnen met ♠A. Dan moet je daarna een kleine schoppen weggeven aan OW. 
Die zien dan de dreigende schoppenaftroever, dus spelen de troef na. Die kun 
je dan wel winnen met ♥H, maar je komt dan niet meer in de hand om de 
derde schoppenkaart te kunnen troeven. En als je ruiten speelt, zullen OW na 
die ruitenslag graag nog even met troef vervolgen… 
 
Als dan blijkt dat ♣H mis zit, ga je nog down ook . 
 

 
Spel 2 

♠ 5 4 3 2 
♥ 2 
♦ A V 9 2 
♣ H 7 6 5  
 
♠ A 7 6 
♥ A B 5 4 3  Zuid  Noord  
♦ B 10 3  1♥  1♠ 
♣ A 8   1SA  pas 
 
West komt tegen jouw 1SA-contract uit met ♠8. 
 
Hoe ga je aan de slag? 
Geen overpeinzing… 
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Spel 2  Speelplan 
 

♠ 5 4 3 2 
♥ 2 
♦ A V 9 2 
♣ H 7 6 5  
 
♠ A 7 6 
♥ A B 5 4 3  Zuid  Noord  
♦ B 10 3  1♥  1♠ 
♣ A 8   1SA  pas 
 
West komt tegen jouw 1SA-contract uit met ♠8. 
 
Hoe ga je aan de slag? 
 
Je telt allereerst je vaste slagen. Dat zijn de slagen die je kunt maken zónder 
van slag te hoeven: ♠A, ♥A, ♦A en ♣AH. 
 
En als we na deze telling op zoek gaan naar extra slagen, komen we vrijwel 
direct uit op de ruitenkleur. Na ♠A speel je ♦B voor. Als west laag bijspeelt, 
laat je dummy ook duiken. Als ♦B deze slag wint doe je hetzelfde met ♦10. 
 
En als oost de ruitenslag wint met ♦H? Dan gun je OW hun schoppenfeestje; 
daarna maak jij je contract. 
 
 

Spel 3 
 ♠ 10 9 8 
 ♥ A V 10 8 
 ♦ 5 4 3 2 
 ♣ 3 2 
    (Met Stayman)   (Met Niemeijer)  
 ♠ A H 5  Zuid  Noord  Zuid  Noord 

♥ H B 9 7  2SA  3♣*   2SA  3♣* 
♦ A H 6  3♥  4♥   3♦*  3♠* 
♣ V B 10  pas     4♥  pas 
 
West opent de aanval met ♣A en ♣H. De derde slag speelt west ♣7 voor.  
Ter geruststelling: het bijspelen van oost duidt niet op een 2-kaart klaveren.  
Hoe probeer je je contract te maken? Ik geef géén overpeinzing. 
 

Het bieden met Stayman spreekt voor zich. 
Met Niemeijer vraagt 3♣ naar een eventuele hoge 5-kaart. Als zuid die 
heeft, biedt zuid die kleur.  
3♦ ontkent een hoge 5-kaart en belooft minsten één hoge 4-kaart. 
Met twee hoge 4-kaarten zou noord na 3♦ 4♦ bieden. Met één hoge 4-
kaart biedt noord de andere hoge kleur. 3♠ belooft dus een 4-kaart 
harten. Daarop biedt zuid 4♥, waardoor de sterke hand het contract 
speelt. Met alleen een 4-kaart schoppen had zuid 3SA geboden. 
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Spel 3  Speelplan 
 
 ♠ 10 9 8 
 ♥ A V 10 8 
 ♦ 5 4 3 2 
 ♣ 3 2 
      
 ♠ A H 5   

♥ H B 9 7   
♦ A H 6   
♣ V B 10   
 
West opent de aanval met ♣A en ♣H. De derde slag speelt west ♣7 voor.  
Het bijspelen van oost duidt niet op een 2-kaart klaveren.  
Hoe probeer je je contract te maken? 

 
Het venijn zit in de kaart die je dummy in de derde slag laat bijspelen! Dat 
moet namelijk een schoppenkaart zijn! 
 
Je telde vier mogelijke verliezers: de twee (eerste) klaverenslagen; één 
schoppen- en één ruitenslag. 
 
De ruitenverliezer is niet te voorkomen; ook niet als je in de derde 
klaverenslag dummy een ruitenkaart laat opruimen! 
Maar aan de schoppenverliezer kun je alles doen!  
♠5 kun je op tafel aftroeven; maar alleen als je in de derde klaverenslag een 
schoppenkaart van dummy opruimt.  
 
Je wint dus de derde slag met ♣V (♠8 in dummy weg). 
Dan ♠A en ♠H; ♠5 getroefd; de ontbrekende troeven ophalen waarna je 
alleen nog ♦6 afgeeft. 4♥ Contract. 
 
AdvG: 

Bij een troefcontract moet je streven naar ongelijke lengte van de 
bijkleuren. En bij het opruimen van een ruiten op tafel creëer je juist 
gelijke lengte in ruiten! 

 
Spel 4 

West opende en speelt 1SA.  
 

Leider west    Dummy oost 
♥ A 10 2 

 
Jouw (zuidelijke) hartens 
♥ H V 6 

 
Jouw partner komt uit met ♥3; de leider laat dummy ♥A bijspelen. 
Welke hartenkaart kun jij het beste bijspelen: ♥H, ♥V of ♥6? 
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Spel 4  De juiste kaart 
 

West opende en speelt 1SA.  
 

Leider west    Dummy oost 
♥ A 10 2 

 
Jouw (zuidelijke) hartens 
♥ H V 6 

Jouw partner komt uit met ♥3; de leider laat dummy ♥A bijspelen. 
Welke hartenkaart kun jij het beste bijspelen: ♥H, ♥V of ♥6? 

 
Speel ♥H bij! Ook als je zuinig van aard bent! 
Partner start met een lage hartenkaart. Dat moet dan minimaal een vierkaart 
zijn waarin hij minstens één slag hoopt te maken. Dus ♥B zal hij dan toch wel 
hebben . En zo niet, dan heb je met het bijspelen van ♥H in ieder geval je 
vertrouwen bewezen in zijn uitkomsttechniek. 
 
Stel dat partner ♥Bxxxx heeft, dan is het noodzakelijk dat jij na de eerste 
twee hartenslagen met jouw ♥6 naar partner kunt oversteken. De oversteek 
in harten is uitgesloten als je in de eerste hartenslag ♥H én ♥V in je armen 
houdt. Je moet dus een plaatje bijspelen. En voor partner is het ’t duidelijkst 
als je ♥H bijspeelt (ondergooit)! Dat sluit het naast lagere plaatje niet uit. 
Garanties zijn er niet. Met ♥Hx had je ook ♥H ondergegooid om een 
hartenblokkade te voorkomen… 
 
Samengevat:  

• Als je een plaatje ‘ondergooit’ – dus zoals in dit spel ♥H onder dummy’s 
♥A – kun je het naast lagere plaatje hebben (of ♥H-sec, of ♥Hx). 

• Als je niet ondergooit – dus als in dit spel dummy laag had moeten 
bijspelen – speel je ♥V bij waarmee je de naast hogere honneur niet 
uitsluit! 

  
Spel 5 
 ♠ H 4 3 2 
 ♥ A 
 ♦ A 4 3 2 
 ♣ B 10 3 2 
 
 ♠ A 6 5   Zuid  Noord 
 ♥ H 4 3 2   1SA  2♣* 
 ♦ H 7 6 5   2♥  3SA 
 ♣ A H    pas 

 
Tegen jouw 3SA start west met ♥V. 
Hoe probeer je je 26 kaarten om te zetten in minstens negen slagen? 
 
Ik geef een overpeinzing. 
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Spel 5  Overpeinzing 
 
 ♠ H 4 3 2 
 ♥ A 
 ♦ A 4 3 2 
 ♣ B 10 3 2 
 
 ♠ A 6 5   Zuid  Noord 
 ♥ H 4 3 2   1SA  2♣* 
 ♦ H 7 6 5   2♥  3SA 
 ♣ A H    pas 

 
Tegen jouw 3SA start west met ♥V. 
Hoe probeer je je 26 kaarten om te zetten in minstens negen slagen? 
 
Je telt al acht slagen, twee in elke kleur. En er zijn verschillende kansen op 
een extra slag:  
• Noords vierde schoppenkaart als de ontbrekende schoppens 3-3 zitten. 
• Een ruitenslag als de onbrekende ruitens 3-2 zitten. 
• Een klaverenslag, omdat OW’s ♣V niet ♣B én ♣10 kan vangen… 

 
Omdat west de aanval opende in harten, hebben we nog maar één 
hartenstop. Het is prettig als we na het wegvallen van ons laatste 
hartenbolwerk ons contract binnen hebben voordat OW wéér aan slag komen. 
We zoeken dus naar de meest kansrijkste speelwijze voor die ene 
noodzakelijke extra negende slag.  
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Spel 5  Aanpak 
 
 ♠ H 4 3 2 
 ♥ A 
 ♦ A 4 3 2 
 ♣ B 10 3 2 
 
 ♠ A 6 5   Zuid  Noord 
 ♥ H 4 3 2   1SA  2♣* 
 ♦ H 7 6 5   2♥  3SA 
 ♣ A H    pas 

 
Tegen jouw 3SA start west met ♥V. 
Hoe probeer je je 26 kaarten om te zetten in minstens negen slagen? 
 
Maak meteen na ♥A ♣A en ♣H. Dan ♠5 naar ♠H en ♣B voor! OW mogen hun 
♣V maken. Maar kunnen niet voorkomen dat je later, na ♦A, ♣10 jouw 
negende slag laat maken! 
 

Lezers Mailen 
Mijn partner en ik zijn het oneens over de volgende eindspelsituatie. 
 
  ♥ A V 
  ♦ 3 
  ♣ A 10 2 
 
  ♥ 3 2 
  ♦ 2 
  ♣ H B 3 
 
Mijn partner was leider in een – scherp - 6♦-contract. Na de zevende slag 
was hij in de hand. Hij had nog geen slag verloren. Hij speelde toen ♥2 naar 
♥A (!), en speelde toen ♥V die west won met ♥H. 
 
Hij maakte wel zijn contract, en we haalden daarmee een zeer goede score, 
maar ik vind dat hij beter vanuit zuid naar ♥V kan spelen. Nu gaf hij een 
overslag weg. 
 
Hij laat zich alleen overtuigen door een erkend bridgedocent, dus vraag ik 
jouw mening. 
 
Rob: 

Mmmm… in dat geval heb je niets aan mijn antwoord; ik heb namelijk 
geen diploma bridgedocent of zoiets. Volgens sommige 
bevolkingsgroepen val ik daardoor in de groep van beunhazen.  
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Maar effe stiekem… Jouw partner mag je een groot compliment geven! 
Vooral als jullie 6♦-contract een scherp contract is, een contract dus dat 
weinigen zullen hebben uitgeboden, mag je geen risico nemen op down 
gaan. En dat deed jouw partner perfect. Want… stel dat hij wél begint 
met een snit op ♥H, waardoor oost de slag wint en harten terugspeelt 
naar dummy’s ♥A. Dan is de maakkans van 6♦ helemaal afhankelijk op 
het vinden van ♣V.  
 
Nu je partner ♥A speelde en ♥V ‘weggaf’, brengt hij daarmee OW aan 
slag. En wie er ook aan slag komt, je partner kan verder geen slag 
meer verliezen. De ongelukkige tegenspeler die ♥H mocht maken moet 
namelijk:  
- in klaveren terugspelen, waardoor ♣V kansloos is, waar ze ook 

logeert; 
- óf in een kleur die de leider in dummy en in de hand niet meer heeft. 

Dan kan de leider in de ene hand troeven en in de andere een 
klavertje weggooien. Ook dan wint de leider alle resterende slagen. 

Kortom: je partner heeft de tegenpartij met het ‘weggeven’ van ♥V 
vakkundig ‘ingegooid’. 

 
Reactie vragensteller: 

Je technische antwoord begrijp ik; hartelijk dank daarvoor. En mijn 
partner beschouwt jou toch wel als een bridgedocent. Is dat een 
grapje, over dat niet erkend docentschap? 
 

Rob: 
Een leuke vraag, waar ik graag op antwoord. Nee, dat is geen grapje. Ik 
heb inderdaad geen enkel bridgedocentendiploma. Wat heb ik dan wél? 
Een beetje ervaring. In 1963 begon ik met bridge. En toen ik dat spel 
een beetje door begon te krijgen, en onze club nieuwe leden probeerde 
te werven met het opzetten van beginnerscursussen, deed ik daar actief 
aan mee.  
Wat mij daarbij opviel was dat de beginners meteen in de eerste les 
heel veel tegelijk moesten leren. Ik zocht daarom al aan het eind van 
de zestiger jaren naar een opbouw die lichter verteerbaar was. Ik kwam 
toen op het idee om te beginnen met alleen ‘spelen’, zonder ook maar 
iets verteld te hebben over bieden. Later werd een vergelijkbare 
methode toegepast door Cees Sint en Ton Schipperheyn, wat - door hun 
succes - voor mij als een bevestiging voelde van mijn aanpak.  
In de tweede fase liet ik de spelers hun eigen contracten uitbieden; 
maar dan zonder biedsysteem, gewoon op ‘gevoel’. En de derde stap 
was de introductie van het biedsysteem. Omdat ze eerst alleen maar op 
gevoel moesten bieden, voelden ze het biedsysteem als een aangenaam 
hulpmiddel. Opvallend was dat tijdens elke beginnerscursus het aantal 
deelnemers alleen maar toenam, omdat de eerste lessen al meteen als 
zeer aangenaam werden ervaren. Want al meteen de eerste les werd 
gespeeld voor een uitslag. 
 
Het leukste van doceren vind ik eerlijk gezegd het blijven zoeken naar 
de gemakkelijkste weg om mensen bridge te leren. Dat klinkt 
eenvoudig, maar is dat niet. We moeten namelijk twee dingen doen: 
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1. De bied- en speelregels overdragen en uitleggen. 
2. Handvatten aanreiken om op eigen kracht problemen te leren 

onderkennen en creatief op te lossen. 
 
Vooral dit laatste is een uitdaging. Ik probeer af en toe dat te bereiken 
door het geven van een overpeinzing. Want als je het probleem ziet en 
onderkent, is daarmee het probleem al voor de helft opgelost. Dus 
eigenlijk moet je beginnen met leren zien… 
 

Alerteervraag 
Wij hebben op de club discussie over het wel of niet alerteren van het 
volgende: 
Ik open 2♠ met 10 punten en een 6-kaart, partner alerteert niet. 
Tegenstander vindt dat er wel gealerteerd moet worden.  
De zwakke twee staat niet op de systeemkaart.  
Het gebeurde in de A-lijn. 
Mag ik van een A-speler verwachten dat hij weet dat een 2-opening ook 
zwak kan zijn en dat hij kan vragen of het zwak of sterk is? 
Had dit wel of niet gealerteerd moeten worden?  
  
Ik ben benieuwd naar het antwoord. 
 

 Rob:  
Uiteraard moet de kracht van de 2♥/♠-opening op de systeemkaart 
staan. En wat kunnen we zeggen over de alerteerplicht? 

 
 Ron: 

Zolang een bod een kleur "echt" belooft, hoeft er niet gealerteerd te 
worden. Als er 2♠ geopend wordt, betekent dat echte schoppens. Of het 
zwak of sterk is moet men dan vragen. 
De enige uitzondering is de Hoofdregel: als je kunt verwachten dat de 
tegenstanders er een andere betekenis aan geven, moet je alerteren. 
Beginners die net boekje 1 en 2 (vierkaart hoog) hebben gedaan, 
verwachten een 2♠-opening als 6+ kaart en 8-9 slagen. Als dan 
iedereen dat speelt en jij bent de uitzondering dat je zwakke twee 
speelt, dan treedt de Hoofdregel in werking en moet er alsnog 
gealerteerd worden. 
Het wordt alweer anders als je beginner bent met "Bridge in een flits" 
als opleiding, want daar wordt juist de zwakke twee gepropageerd. 
 
Maar een A- speler moet weten dat er meerdere mogelijkheden zijn en 
als hij wil weten of het zwak of sterk is, is hij (volgens diezelfde 
Alerteerregeling) ook verantwoordelijk voor een goede communicatie en 
moet dan dus maar vragen. 
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Nog een alerteervraag 
Onderstaand spel opende ik (Noord) met 2  dat door mijn partner werd geallerteerd als de Multi zwak 
(6 kaart in de hoge kleuren). Speler Oost volgde met 3  en mijn partner legde daarna 4  neer.  
  
Onze afspraak is in dit soort situaties dat ik de  laat liggen als ik een 6-kaart  heb en aanpas naar  als 
ik een 6-kaart  heb. 
         De reactie van speler Oost was dat ik dat eigenlijk had moeten alerteren. Mijn vrouw raakte 
hierdoor een klein beetje van slag en bood niet door (had dit graag willen doen na mijn  antwoord). 
          Wij vroegen ons af of dat zo is. Kan jij ons verder helpen in deze? 

 Spel 8 
W/N 

 KJ9642 
 Q 
 9543 
 76 

  

 - 
 87632 
 T862 
 JT43 

N 

W O 

Z 
 

 A753 
 JT 
 J7 
 KQ982 

   QT8 
 AK954 
 AKQ 
 A5 

  

 

NZ-
score 

Aantal Resultaat Door Perc. 
NZ 

Perc. 
OW 

+500  1 5  x -3 Oost   100,00   0,00 
+480  3 4  +2 Noord   71,43   28,57 

    4  +2 Noord 71,43 28,57 
    4  +2 Noord 71,43 28,57 

+450  1 4  +1 Zuid   42,86   57,14 
+230  1 3  +3 Zuid   28,57   71,43 

-50  1 6SA -1 Zuid   14,29   85,71 
-100  1 6  x -1 Noord   0,00   100,00 

 

 

 
Ron: 

Je 4♥-bod belooft niet per se een vierkaart harten en dus moet dat 
gealerteerd worden. Als je na een 2♦-opening 2♥ biedt, moet dat ook 
gealerteerd worden. 
"Maar het is een bod boven 3SA" hoor ik je zeggen. Ja, maar in de 
eerste biedronde, gerekend vanaf de opening moet elk kunstmatig bod 
gealerteerd worden. 
 
Overigens kun je er vergif op innemen, dat partner gaat passen als hij 
een 6-kaart harten heeft en komt slem helemaal niet in zicht. Ik zou, 
met zo'n dijk van een kaart en een zekere fit een doublet geven. 
Partner gaat dan zijn kleur bieden en dan kun je initiatieven nemen 
richting slem. De 4♥ is min of meer het dichtgooien van de deur en met 
4♠ zegt Noord alleen dat zijn beloofde zeskaart schoppen is. Op die 
manier ga je geen slem bereiken, ongeacht of je van je stuk bent 
gebracht door een opmerking van de tegenstander. 
 
Als de tegenstander het op een onhoffelijke manier zei, is het een optie 
om hier overleg met de arbiter over te voeren. Als het zomaar een losse 
opmerking was (en hij heeft gelijk), kan ik me niet voorstellen dat 
iemand daardoor van slag raakt. En op welke manier ze dan door had 
willen gaan, is niet echt duidelijk, zeker als ze een pas kan verwachten 
als je een zeskaart harten hebt en zij heeft er een hele rits mee. 
 
Dus op de feiten afgaand die je aandraagt: 
- Ja, 4 harten moet in dit geval gealerteerd worden 
- ik zie geen reden om de score eventueel aan te passen vanwege de 
opmerking van oost. 
 


